
 
 

Propostas de projetos 
 
A seguir serão descritas algumas propostas que o professor poderá abordar 
com os alunos, caso os mesmos, apresentem dificuldades na elaboração do 
projeto, ou simplesmente apresentem um bloqueio criativo no momento da 
aula: 
 
1 - Construir uma estufa para o Otavinho dentro do apartamento, utilizando os 
conceitos do forno solar caseiro, usando materiais isolantes (caixa de papelão, 
isopor, folha plástica) e materiais condutores (folha de alumínio que foi usada 
para refletir a luz solar).  
 
2 - Construir um circuito com materiais condutores (fios de cobre) ligados a uma 
bateria (ou outra fonte de energia), no qual o calor será conduzido pelos fios até 
algum material isolante, que irá contÊ-lo. Pode ser criada até uma banheira 
térmica. 
 
3- Construir um sistema de aquecimento com base no ar condicionado,no qual o 
Otavinho poderia apertar um botão e o ar quente entraria por cima (menos 
denso) enquanto o ar frio (mais denso) seria levado para fora, criando uma 
corrente de convecção no ambiente. 
 
 
Orientações e sugestões:  

Novamente, é importante ressaltar que os alunos não devem realizar uma 
construção completamente funcional, mas sim, utilizar dos materiais presentes 
na dinâmica para representar materiais isolantes e condutores (principalmente). 
Por exemplo, se um grupo deseja adicionar fios de cobre em seu projeto, é 
possível improvisar desenhando fios na maquete, ou então, cortar pequenas 
tiras de papel e pintá-las para representar o cobre.  

O importante, é que os grupos especifiquem quais foram os materiais 
escolhidos que irão compor o sistema. O professor deve permitir que os alunos 
usem e abusem de suas criatividades, podendo haver os mais diferenciados 
projetos, e talvez mais inusitados e fictícios. Esse é o grande desafio: permitir 
que os estudantes entrem na pele de cientistas e projetistas, além, claro, das 
dificuldades e imprevistos inerentes a todo projeto. 

Se o professor desejar, os projetos podem ser desenvolvidos ao longo de 
outras aulas, a partir de um trabalho de pesquisa aprofundado, no qual os 
alunos deverão analisar os aspectos positivos e negativos de seus projetos. Ou 
seja, se realmente seria um projeto viável para ser construído em grande escala. 
Questões como, por exemplo, custo dos materiais, mão de obra, funcionalidade, 
e prováveis gastos de energia que esse projeto iria consumir devem ser levados 
em consideração. Se esse for o caso, os alunos podem ainda ser incumbidos de 
organizar e desenvolver um trabalho de publicidade e marketing, para 
promover o seu produto (projeto) e vendê-lo paras as empresas. Eles podem 
gravar videos, utilizar fotos, criando propagandas, frases de efeito e slogans 
para as suas campanhas de promoção das invenções. 

 


